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helden

Ho-heer-huis? Nee!
Hoe Loet en Monica 24/7 zorg thuis 
zouden moeten combineren met 
hun banen (Loet is reclamefotograaf 
en Monica werkt in de thuiszorg bij 
ouderen) wisten ze niet. Maar je kind 
in zo’n onzekere periode op Zonhove 
laten, was voor hen geen optie. Bovenal 
zou Jasper niet begrijpen waarom hij 
opeens zijn ouders niet meer zou kun-
nen zien en aanraken. Inmiddels is hij 
al drie maanden thuis. Jasper vermaakt 
zich daar vooral met muziek en zijn 
i-pad. Zijn ouders wisselen elkaar om 
beurten af met werken en zorgen. Jasper 
zit in een rolstoel. Hij heeft een beperkte 
woordenschat. Samen met zijn ouders 
heeft hij een eigen ‘taal’ ontwikkeld. 
Om zich te uiten schreeuwt hij vaak, 
ook omdat hij zich niet begrepen voelt. 
Dat werkt op een gegeven moment op je 
zenuwen. De hele straat ervaart dat hij 
momenteel thuis is. Een buurvrouw zei 
laatst: ‘Ik heb met jullie te doen.’ Hulp 
wordt wel aangeboden maar omdat hij 
elk moment een heftige epileptische 
aanval kan krijgen, blijven ze liever zelf 
bij hem in de buurt. 

Volhouden Monica: ‘Hoe we dit 
volhouden? Je moet het niet zien als 
‘volhouden’. Soms hoor je van ouders 
dat ze het fijn zouden vinden als hun 
kinderen weer naar school moeten, 
 vanwege de onrust. Zo’n opmerking 

kunnen wij ons niet voorstellen. Het  
klinkt zo harteloos. Jasper is in ons leven 
gekomen. Wij houden van hem zoals hij 
is met alle zorg die daarbij komt kijken. 
Ergens komt een kracht vandaan waar-
door wij dit kunnen.’

Helden ‘Wij helden? Wat aardig 
dat je ons zo beschouwt! Toch vinden 
wij dat Jasper de grootste held is in 
dit verhaal. Opeens is hij zijn dag-
structuur kwijt. Bij Zonhove gebeurt 
alles met strakke regelmaat: opstaan, 
ontbijten, werken in de wasserij, dagbe-
steding, eten. Die structuur geeft hem 
houvast. En opeens is die structuur 
weg! Dat vergt veel aanpassingsver-
mogen van hem. Daarbij mist hij zijn 
begeleiders, zijn werk en zijn huis-
genoten. Het moeilijkste is dat je hem 
niet uit kunt leggen wanneer hij weer 
naar Zonhove zal gaan. Van zoomen 
met zijn begeleiders en huisgenoten 

wordt Jasper heel erg blij, maar waarom 
de situatie zo is, valt niet uit te leggen. 
Hij is hierdoor vaak verdrietig en gefrus-
treerd. In het ergste geval – als hij zich 
niet met woorden of geluiden uit kan 
drukken – slaat hij zichzelf.’

Nog grotere helden Maar de 
allergrootste helden zijn de cliënten 
die noodgedwongen tijdens Corona op 
Zonhove moeten blijven, vindt Monica. 
De reden daarvoor kan zijn dat ouders 
niet de ruimte of aanpassingen hebben 
om hun kind thuis te verzorgen. Of ze 
hebben geen geschikte oppas. Of vader 
en moeder zijn het niet met elkaar eens: 
‘naar huis of bij Zonhove blijven?’ Ook 
dat soort schrijnende gevallen zijn er.
 
Als Monica en Loet met Jasper door 
Son en Breugel rijden en vragen 
‘Jasper, wil je naar Zonhove?’ Dan 
roept hij heel hard ‘Ho-heer-huis néé!’ 
Ho-heer-huis (logeerhuis), zo noemt 
hij de plek waar hij woont en werkt. Dat 
kan betekenen dat hij het thuis bij zijn 
ouders heel fijn heeft maar misschien 
bedoelt hij ook ‘op dit moment ga ik 
niet naar Zonhove’. Beide interpretaties 
zijn goed! n

Mijn neef Jasper van Eijndhoven 

(33) is ernstig meervoudig beperkt. 

Hij woont en werkt op Zorginstelling 

Zonhove in Son en Breugel. Toen 

Corona uitbrak stonden zijn ouders 

Loet en Monica voor de keuze: je haalt 

je kind naar huis of je laat hem daar. 

Maar dan mag je hem niet bezoeken. 

Totale lockdown. Voor hoe lang? 

Dat weet niemand.

tekst & beeld Marjorie Specht, 
vriend van de Remonstranten 


